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Vi har säkert alla en känsla, om än kanske fortfa-
rande vag, av att vi står inför en ny värld, något 
som ändå är lite annorlunda än det ursprung-
liga franska uttrycket ”ju mer allt förändras, de-
sto mer förblir allt som förut”. Ett nytt system, 
mellanstatligt, internationellt med nya samar-
bets- och konfliktmönster. En vägvisare i detta 
sammanhang, tryggt att hålla i handen, kan vara 
Henry Kissinger, som ständigt upprepat samma 
mantra – ”the balance of  power is forever”. Åt-
minstone sedan formandet av det europeiska 
statssystemet under 1600-talet som för Henry K 
nådde sin höjdpunkt i samband med Wienkon-
gressens öppnande 1814 då Europa återorgani-
serades efter Napoleonkrigens blodiga oreda. 
 Detta perspektiv ger också oss svenskar an-
ledning att känna oss lite märkliga eftersom 
tillkomsten – eller skapandet – av det europe-
iska maktbalanssystemet i betydande grad var 
ett resultat av svenska insatser, konsekvensen 
av Gustaf  II Adolfs (av den svenska riksdagen 
1630 sanktionerade) beslut att inte invänta ett 
kejserligt och katolskt angrepp på Norden (”att 
vänt´an i Kalmar”) utan att föra kriget till fien-
dens eget territorium (”att möt´an i Stralsund”). 
Frankrike under kardinal Richelieu och Sverige 
under Gustaf  Adolf  blev det strategiska par 
som kom att forma europeisk historia och där-
med lägga grunderna för den europeiska makt-
kamp och det statssystem som Kissinger leder 
oss tillbaka till. Sveriges roll i den europeiska 
historien har långt mindre att göra med väl-
färdsstaten och neutralitetspolitiken än med den 

6 september 1631 vid Breitenfeld, där Smålands 
ryttare, Stålhandskes finnar och Torstenssons 
kanoner samman med många andra berömd-
heter bröt kejsarens makt – det blev inget nytt 
Rom. Istället blev det så småningom ett euro-
peiskt balanssystem med fem till sju stormakter 
i en ständig dans kring makten. Sverige kunde 
inte i längden hänga med i denna konkurrens. 
Engelska historiker har artigt talat om ”the Swe-
dish century” mellan 1621 (Gustaf  Adolfs inta-
gande av Riga) och 1721 (Stora nordiska krigets 
slut och stormaktsväldets fall). När vi hundra 
år senare under Carl Johans ledning vid Wien-
kongressen upptäckte att vi – trots kronprinsens 
energiska försök att få oss insläppta i stormakt-
skretsen – endast kunde accepteras som en an-
dra (eller tredje) rangens stat fullföljdes reträtten 
tillbaka till Norden, d v s att ”vänt'an i Kalmar” 
(eller kanske snarare i Skåne, vid Svealandskus-
ten eller vid Torne älv). Sedan kan man kanske 
säga att vår ”aktiva neutralitetspolitik” och vår 
biståndspolitik inneburit en form av ”möt'an i 
Stralsund” – och ännu längre bort.
 Det europeiska maktbalanssystemet fortsat-
te emellertid att prägla europeisk politik i fred 
och krig. Trots Wienkongressen följde nya stor-
maktsuppgörelser under 1800-talet och syste-
met kom att ändra karaktär och struktur både 
1855, 1866–1871 och 1914–18. 1939–45 bröt 
systemet ihop totalt och förvandlades till nära 
nog ett halvt sekels bipolaritet (1945–1989). 
Sedan Pearl Harbor 1941 hade det också blivit 
globalt med Japan och Kina som nya stormak-
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nen i början av 1960-talet. Akademien kan i det-
ta senare fall fylla en viktig roll, också stödjande 
och mänskligt. Samtidigt kan – och detta borde 
vara mer självklart än det ibland synes – svenskt 
försvar inte bara eller uteslutande handla om in-
ternationella insatser. Det måste också motive-
ras med ”nationellt försvar” och här krävs en 
tydlighet som politiskt och logiskt saknas.  Re-
surser måste tillföras – vad har vi annars för nyt-
ta av dessa ”glesnade bataljoner”?
 En fråga som sysselsatt åtskilliga strategiska 
tänkare är den nya amerikanska administratio-
nens relativt begränsade intresse för NATO, så 
som det i alla fall för utomstående ter sig. Det 
är för oss av fortsatt och central säkerhetspo-
litisk betydelse vad som kommer att ske med 
både NATO och EU – också mot bakgrund av 
de problem som (möjligen i direkt närtid) aktua-
liseras av den nya stormaktsgeografi som ovan 
diskuterats. 
 mycket har här sagts om den ”nya multipo-
lariteten”. Samtidigt är det mycket på denna 
jord som ter sig som ”same procedure as every 
year” och inget nytt under solen. Detta är inte 
en riktig bild. Det är mer befogat att tala om 
att ”tiden ömsar skinn”. Akademien grundades 
i en miljö där man – efter hårdhänt undervis-
ning av främst Napoleon Bonaparte men också 
det kejserliga Ryssland – begrep att Sverige och 
svenskt försvar måste ses i termer av förändring. 
Akademiens grundare – namn som Gustaf  Wil-
helm af  Tibell, Carl Gideon Sinclair och Gustaf  
Adolf  von Siegroth – levde i en i varje mening 
revolutionär tid med uppgiften att för Sverige 
hantera en ny tids utmaningar. Det är nu vår tur. 
För att citera Heidenstams ord om stamfaderns 
stora pokal ur vilken suset från förfäderna kun-
de höras: ”Gud give att våra barn en gång måtte 
höra den sången om oss.”

Författaren är professor emeritus och f  d styres-
man i KKrVA. 

ka stater) i samband med Georgienkriget – något 
som bryskt avvisades av Peking med samma em-
fas som om det handlat om amerikansk ”imperia-
lism”. 
 Likväl, en ny multipolär ordning – där dock 
för visso makt och resurser kommer att vara 
ojämnt fördelade – håller på att ta form. Ur ett 
historiskt perspektiv är detta ingen onaturlighet 
– tvärtom. Nya signaler är redan ”kampen om 
Stilla havet” med uttalad amerikansk-kinesisk 
konkurrens och iver hos flera asiatiska stater att 
förvärva hangarfartyg. För Kina innebär detta 
en återkomst till 1400-talet då en jättelik kine-
sisk eskader beseglade asiatiska vatten, nådde 
Afrikas västkust och möjligen t o m kringseg-
lade Godahoppsudden – för att sedan åka hem 
och ”dra upp båtarna på land” i mer än 500 år. 
Den amerikanska debatten är redan igång och 
den koreanska utvecklingen gör inte Stilla Havet 
mindre aktuellt. 
 I vårt närområde har både den arktiska frå-
gan och nordisk säkerhet i vid mening fått stort 
intresse och en ny generation nordiska samar-
betsförslag har presenterats med den s k  Stol-
tenbergrapporten; den illustrerar samtidigt ett 
grundläggande nordiskt problem – det faktum 
att vi i Norden fortfarande tenderar att se mot 
olika horisonter. 
 Akademien bidrar i detta nordiska samman-
hang med bl a  en fördjupad och högst aktuell 
studie av ”närområdet” (Östersjön), den kom-
mande småstatsstudien i slutlig version och en 
studie av gemensam nordisk luftövervakning från 
södra Östersjön till Polarhavet. En tanke kan vara 
att särskilda studier tillsammans med represen-
tanter för övriga Östersjöstater ges mer långsiktig 
inriktning – mot 2030, varför inte också med ett 
Gustav Adolf  jubileum i sikte.
 De nordisk/baltiska ”problemen” har så-
ledes också för akademien fått ökad betydelse 
– viktigt när ögonblicksintresset oundvikligen 
riktas mot våra internationella insatser, i första 
hand i Afghanistan, där förlusterna stigit även 
om vi ännu inte nått nivån från Kongooperatio-

ter. Den långa perioden från Westfaliska freden 
1648 till krigsutbrottet 1939 hade varit ”europe-
isk”. med andra världskriget blev systemet glo-
balt och bipolärt istället för tidigare multipolärt 
(de ”fem till sju stormakterna”). En bipolär ord-
ning formades av det kalla kriget samtidigt som 
FN-systemet från 1945 gav en illusion (och ib-
land substans) av en annan global ordning på 
mer ”jämlik” och multipolär grund. 
 En ny omkastning – med konsekvenser som 
skulle avvärjas just genom den europeiska makt-
balansmodellen – tycktes forma sig när Sovjet-
unionen bröt samman 1989–90 och USA som 
den återstående supermakten föreföll höja sig 
som den nyaste kejserliga örnen över både små 
och stora stater. Det unipolära systemet – kan-
ske ett nytt Rom trots allt? – nådde klimax under 
George W Bush-administrationens formuleran-
de av dokument, proklamationer och strategier 
ämnade att både för samtiden och för (all) fram-
tid klargöra USA:s anspråk på att vara den enda. 
Som en historisk parallell kan vi möjligen se fi-
randet 1897 av drottning Victorias av England 
jubileum då hyllandet av kejsarinnan av Indien 
och halva världens härskarinna tog former, som 
fick författaren Rudyard Kipling (mest känd för 
Djungelboken) att författa dikten ”Recessional”, 
ett varnande budskap om alltings förgänglighet. 
Några rader:
 

God of  our fathers, known of  old,
Lord of  our far-flung battle-line,
Beneath whose awful Hand we hold
Dominion over palm and pine –
Lord God of  Hosts, be with us yet
Lest we forget – lest we forget!

Far-called, our navies melt away;
On dune and headland sinks the fire;
Lo, all our pomp of  yesterday
Is one with Nineveh and Tyre!
Judge of  the Nations, spare us yet
Lest we forget – lest we forget!

Den unipolära eran fick nu också efterhand 
mer karaktär av ett unipolärt ögonblick efter 
11 september, rysk återhämtning, stark kinesisk 

tillväxt, fortsatta problem i Irak, afghanistano-
perationens komplikationer,  världsekonomisk 
kris m m. Istället tror vi oss nu se konturerna 
av en ny multipolär värld med en återgång till 
den europeiska maktbalansmodellen. Stormak-
terna är nu inte europeiska nationer utan ”glo-
bala” och diskussionen är i full gång med olika 
försök att klassificera och rangordna. Den fram-
tida ”världsmakten” skulle således delas mellan 
USA, Japan, ”Europa” (?) och de s k ”BRIC”-
länderna: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 
I denna ”sällskapslek” mellan olika forskare, ex-
perter och institutioner (med det tyska förlaget 
Bertelsmann som framträdande aktör) framto-
nar således bilden av en rangordning, där USA 
”idag” fortfarande leder men kommer att upp-
hinnas av Kina, som ses som framtidens största 
makt, medan Ryssland kommer att snabbt falla 
tillbaka, Europas öde hänger på EU:s utveck-
ling, Japan blir mindre, Brasilien och Indien väx-
er. De specifika spådomarna kanske inte skall 
tas på så blodigt allvar, men trenderna ser inte 
nödvändigtvis orimliga ut. Vi är alltså på väg 
mot förnyad multipolaritet, om än med ett gan-
ska begränsat antal poler och med olika ”vikt”. 
Detta kommer att få konsekvenser för de inter-
nationella organisationernas roller och funktio-
ner. Helt nya institutionella mönster kommer att 
formas. Nya konflikter (och behov av nytänkan-
de vad gäller internationell krishantering) kom-
mer att uppstå. Uppenbart är att denna ”brave 
new world” kommer att brottas med mycket 
stora problem. miljökomplikationerna är redan 
uppenbara och av politisk betydelse; som vår 
svenske expert professor Hans Rosling konsta-
terat vid en offentlig föreläsning: ”Om det nya 
Kinas centrum skall bli det moderna Shanghai 
som arvtagare till kejsarnas och maos Peking 
måste man också kunna andas i Shanghai.” 
 En helt orelaterad men ändå viktig händelse i 
det nära förflutna var den kinesiska attityden till 
Rysslands krav på support från just Shanghai-
gruppen (Kina, Ryssland Central- och Östasiatis-
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